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Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2010 
 

o zákaze uţívania alkoholických nápojov na vymedzených 

verejne prístupných miestach 
 

Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovení     

§ 4 ods.3 písm. n), § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 g), zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších právnych predpisov, a na základe § 2 ods. 4 zákona č. 219/1996 Z. z. 

o ochrane pred zneuţívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke 

protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších právnych predpisov, sa uznieslo na 

tomto 

 

všeobecne záväznom nariadení 

 

 

§ 1 

Predmet úpravy 

 

Mesto Krompachy týmto všeobecne záväzným nariadením ( ďalej len VZN) upravuje  

podmienky na zdravý spôsob ţivota a práce obyvateľov mesta Krompachy a ich ochranu pred 

zneuţívaním alkoholických nápojov. 

 

 

§ 2 

Základné pojmy 

 

(1) Alkoholickými nápojmi sú liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú 

viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu. 

 

(2) Za verejne prístupné miesta na účely tohto VZN sa povaţujú miesta, ktoré slúţia na 

verejné uţívanie a miesta inak prístupné. Sú to najmä miestne komunikácie, mosty, chodníky, 

lávky, parkoviská, námestia, trhoviská, cintoríny, parky, verejne prístupná zeleň, detské 

ihriská, pieskoviská, korytá a nábreţia vodných tokov a nádrţí, úradné budovy a inštitúcie, 

kultúrne a historické pamiatky ako aj ostatné miesta, ktoré vlastnícky nepatria iným 

právnickým alebo fyzickým osobám apod.  

 

(3) Verejnými kultúrnymi podujatiami sa podľa tohto VZN rozumejú verejnosti prístupné 

 

a) divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia, 

b) koncerty, hudobné a tanečné produkcie,  

c) výstavy diel výtvarných umení, diel úţitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti,  

d) festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia,  

e) tanečné zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy, 

f) verejnosti prístupné artistické produkcie, cirkusové a varietné predstavenia. 

 

 

 

 



2 

 

 

§ 3 

Všeobecné zákazy 

 

(1) Zakazuje sa : 

  

a) predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umoţňovať ich poţívanie 

1. osobám mladším ako 18 rokov,  

2. osobám zjavne ovplyvneným alkoholom,  

3. na zhromaţdeniach  a verejných kultúrnych podujatiach  s výnimkou piva a vína,  

4. na verejných kultúrnych podujatiach  určených pre osoby mladšie ako 18 rokov, 

 

b) podávať alkoholické nápoje alebo inak umoţňovať ich bezprostredné poţitie vodičom,  

 

c) vstupovať do priestorov a vozidiel verejnej dopravy osobám zjavne ovplyvneným 

alkoholom, ak ohrozujú alebo môţu ohroziť bezpečnosť alebo plynulosť dopravnej premávky 

alebo prepravy, verejný poriadok alebo vzbudzujú verejné pohoršenie. 

 

(2) Ďalej sa zakazuje predaj, podávanie a poţívanie alkoholických nápojov na týchto 

určených verejných priestranstvách v tomto časovom rozpätí: 

 

a) na verejných priestranstvách nachádzajúcich sa predovšetkým pred budovou Mestského 

úradu v Krompachoch, nepretrţite, 

 

b) v priestoroch detských ihrísk a športovísk a v priestoroch vo vzdialenosti 100 m 

od predškolských a školských zariadení pre deti a mládeţ do 18 rokov, nepretrţite, 

 

c) na cintorínoch a v priestoroch vo vzdialenosti do 100 m od miest určených na vykonávanie 

náboţenských obradov, nepretrţite, 

 

d) v priestoroch stanice ŢSR a zastávok autobusov mestskej, prímestskej a diaľkovej 

autobusovej dopravy a vo vzdialenosti 100 m od nich kaţdý deň v čase od 0.30 hod. do 23.30 

hod., 

 

e) vo vzdialenosti 100 metrov od kostolov kaţdý deň v čase od 0.30 hod. do 23.30 hod., 

 

f) vo vzdialenosti 100 metrov od zdravotníckych zariadení kaţdý deň v čase od 0.30 hod. 

do 23.30 hod., 

 

g) v predajniach potravín a pred zariadeniami spoločného stravovania, ak k tomu nie sú 

vytvorené stolovacie a hygienické podmienky, kaţdý deň v čase od 0.30 hod. do 23.30 hod., 

 

h) na iných verejne prístupných miestach, ktoré sa nachádzajú na uliciach: Druţstevná, 

Rázusova, SNP, kpt. Nálepku, Veterná, Robotnícka, Stará cesta, ul. 29. augusta, Hornádska, 

Jesenského, Štúrova, Trangusova, Stará Maša, Lorencova, Kúpeľná, Lesnícka, Maurerova, 

Poštová, Hlavná, Cintorínska, Sadová, Turistická, Horská, Partizánska, J. Barča Ivana, 

Námestie slobody, Mikuláša Šprinca, Banská, Slovinská, Mlynská, Zemanská, Banícka štvrť, 

Dolina, kaţdý deň v čase od 0.30 hod. do 23.30 hod.. 
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(3) Uvedený zákaz sa nevzťahuje na konzumáciu alkoholu:  

 

a) v priestoroch a na priestranstvách vyhradených na poskytovanie pohostinskej alebo 

obdobnej činnosti vykonávanej so súhlasom Mestského úradu v Krompachoch, 

 

b) počas  trvania kultúrnych spoločenských alebo športových podujatí organizovaných 

mestom Krompachy, ak sa počas ich trvania konzumácia alkoholických nápojov výslovne 

nezakázala alebo neobmedzila, v súlade s Doplnkom č. 2. k VSZ Mestského zastupiteľstva 

v Krompachoch č. 5/1995 o pravidlách spolunaţívania v meste Krompachy. 

(4) V odôvodnených prípadoch, pri jednorazových alebo krátkodobých akciách 

celomestského alebo nadmestského významu, môţe v rámci správneho konania primátor 

mesta rozhodnúť o obmedzení alebo zákaze predaja, podávania alebo poţívania 

alkoholických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania, v predajniach potravín, verejne 

prístupných miestach.  

(5) Osoby maloleté do 15 rokov a mladistvé do 18 rokov nesmú poţívať alkoholické nápoje 

alebo iné návykové látky a sú povinné podrobiť sa orientačnej dychovej skúške alebo 

orientačnému vyšetreniu testovacím prístrojom na zistenie omamných alebo psychotropných 

látok. 

 

(6) Osoby maloleté do 15 rokov sa nesmú zdrţiavať bez dozoru svojich zákonných zástupcov 

po 21.00 hodine na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje. 

 

§ 4 

Osobitné povinnosti 

právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie 

 

(1) Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, na ktoré sa vzťahujú zákazy 

a obmedzenia uvedené v tomto VZN sú povinné upozorniť verejnosť na zákazy a obmedzenia 

výrazným označením alebo oznámením (ďalej len „oznam“), umiestneným v prevádzkarniach 

alebo v budovách na takom mieste, kde ich verejnosť nemôţe prehliadnuť.
1
 

 

(2) Text oznamu podľa odseku 1. tohto paragrafu musí byť jednoznačný, výrazný, dobre 

viditeľný a umiestnený na vhodnom podklade. Súčasťou tohto oznamu musí byť aj citácia 

osobitného predpisu
2
 a tohto VZN. 

 

(3) Kaţdý, kto predáva alebo podáva alkoholické nápoje, na ktoré sa vzťahujú zákazy podľa  

§ 3 ods. 1. písm. a) 1. a 4. tohto VZN, je  povinný odoprieť ich predaj alebo podanie osobe, 

o ktorej má pochybnosť, či spĺňa podmienku veku, kým ju nepreukáţe. 

 

§5 

Pokuty a iné sankcie 

 (1) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila zákaz, 

obmedzenie alebo povinnosť uvedenú v tomto VZN, môţe mesto Krompachy uloţiť pokutu 

od  (166 EUR) do výšky ( 6638 EUR). 

                                                 
1
 § 3 zákona č. 219/1996 Z. z. 

2
  zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneuţívaním alkoholických nápojov a o 

zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb. 



4 

 

 

(2) Za porušenie povinnosti stanovenej týmto VZN, môţu byť fyzické osoby postihnuté 

v zmysle zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v rámci 

blokového, resp. priestupkového konania. Za tento priestupok moţno uloţiť pokutu do výšky 

( 33 EUR).  

 

(3) V blokovom konaní môţe príslušník Mestskej polície Krompachy uloţiť pokutu aţ 

do výšky ( 33 EUR). 

 

(4) Za porušenie zákazu podľa § 3 ods. 5 a 6. tohto VZN maloletou osobou, môţe mesto 

Krompachy  uloţiť zákonnému zástupcovi maloletého pokutu do výšky (33 EUR). 

 

(5) Za porušenie zákazu v § 3 ods. 5 tohto VZN mladistvou osobou do 18 rokov, uloţí  jej 

mesto Krompachy pokarhanie. V odôvodnených prípadoch uloţí aj zákaz navštevovať verejne 

prístupné miesta a miestnosti, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje. 

 

(6) Pokutu podľa odseku 1 tohto paragrafu moţno uloţiť do jedného roka odo dňa, keď zákaz, 

obmedzenie alebo povinnosť boli porušené.  

 

(7) Na rozhodovanie o pokutách a na ukladanie sankcií  sa vzťahujú všeobecné predpisy 

o správnom konaní. 

 

(8) Výnos z pokút je príjmom rozpočtu mesta Krompachy. 

 

§6 

Kontrola 

 (1) Kontrolu dodrţiavania ustanovení tohto VZN vykonáva Mestská polícia mesta 

Krompachy. 

 

(2) Kontrolu nad dodrţiavaním ustanovení tohto VZN môţu vykonávať  aj poverení 

zamestnanci mesta Krompachy. 

§7 

Záverečné ustanovenia 

(1) Toto VZN bolo schválené uznesením mestského zastupiteľstva v Krompachoch, číslo 

29/D-1, zo dňa 26. apríla 2010. 

2) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom schválenia mestským 

zastupiteľstvom a účinnosť 15-tym dňom po vyvesení VZN na úradnej tabuli mesta, t.j. dňa 

12. mája 2010. 

V Krompachoch 08.04.2010 

 

Ing. Iveta Rušinová 

   primátorka mesta 

 

 

 

 

VYVESENÉ: 09.04.2010 


